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ארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל



עמוד 2

נוכח ריבוי מקרי האלימות וההסתה כנגד עיתונאים במהלך 2020, פיתח

ארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל כלי ייעודי לניטור ומעקב אחר

אירועים בהם הותקפו עיתונאים במהלך עבודתם. באמצעות אימות

ומעקב אחר הנתונים, ניתן לראשונה לזהות מגמות בהיקף התופעה,

שהפכה לנפוצה בתקופות של אי שקט פוליטי ואזרחי. 

שנת 2021 הייתה שנה רוויה באירועים של מתקפות נגד עיתונאים.

התקפות פיסיות, לצד התקפות פרועות במרחבים דיגיטליים וברשתות

החברתיות. חלק מהעיתונאים וכלי התקשורת היו למטרה להתקפות

שהחלו בחשבונות של נבחרי ציבור, והסתיימו - עם או בלי קשר -

בתקיפות פיסיות, או באיומים קונקרטיים. 

ארגון העיתונאים והעיתונאיות מרכז בדף נחיתה ייעודי את המידע

העדכני לגבי כלל התקיפות כנגד עיתונאים אשר הגיעו לידי הארגון.

הארגון מפלח את התקיפות לפי סוגים ומאפשר וקורא לציבור לדווח על

מקרים של אלימות נגד עיתונאים שהם נתקלים בהם. כל הדיווחים

עולים לאתר רק לאחר הצלבה ובדיקת נכונות הדיווחים ממספר

מקורות. את ההשראה לאתר ישראלי שאבנו מאתרים דומים בעולם כגון

הארגון האמריקאי להגנה על עיתונאים והמרכז האירופי לחופש

העיתונות.
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נציגי ארגון העיתונאים והעיתונאיות

 התלוו לעיתונאים שבחרו להגיש

תלונות במשטרה, בגין איומים

והסתה נגדם ברשתות החברתיות. 

בנוסף, עיתונאים הגישו תלונות

למחלקה לחקירות שוטרים, כאשר

היו יעד למתקפות מצד שוטרים,

בעת סיקור אירועים חדשותיים,

במסגרת העבודה העיתונאית

שלהם. 

חלק מהתלונות קיבל מענה מינימלי

(כגון צו הרחקה למשך חודש נגד

צייצן שאיים על עיתונאית), חלק

מהתלונות נסגר מטעמים שונים של

חוסר עניין לציבור ולגבי חלק

מהתלונות ננקטו צעדים שונים.  

במהלך השנה החולפת היו שני

מקרים בלבד בהם נעצרו התוקפים

והוגשו כתבי אישום.

הטיפול בתלונות לא יצר את אפקט

ההרתעה אשר היה עשוי לצמצם

בעתיד תקיפות דומות כנגד

עיתונאים.

חלק משמעותי ממקרי האלימות נגד

עיתונאים התבצע על ידי כוחות הביטחון.

ישנן שלוש זירות בהן עיתונאים נפגעים

על ידי אנשי כוחות הביטחון, אשר אינם

מבחינים בינם לבין מפירי חוק:

1.באירועים נפיצים בירושלים המזרחית,

לרוב  בהר הבית ובשכונת שייח׳ ג׳ראח,

הפכו צלמים מטרה להתקפות ע"י

שוטרים. במקרים קיצוניים, תועדו

מעצרים של כתבים וצלמים למרות

שהציגו תעודות עיתונאי.

2.בעת הפגנות בעלות אופי סוער ברחבי

המדינה, על רקע אי שקט פוליטי

וחברתי.

3.בשטחי הגדה המערבית, בעת חיכוך

בין מתנחלים לפלסטינים, מתרחשות

מתקפות של חיילים נגד עיתונאים. לרוב

מופעלת אלימות פיסית במטרה

להרחיק עיתונאים מהזירה, מתוך הנחה

שגויה שיש להגביל את עבודת

העיתונאים בעת חיכוך על רקע ביטחוני. 

מתקפות ע"י כוחות הביטחון מהוות 41%

מכלל המתקפות האלימות נגד

עיתונאים שהתרחשו בשנה החולפת.

במהלך 2021, חוסר היציבות הפוליטית

וריבוי מערכות בחירות, הובילו

להתלהטות השיח ברשתות החברתיות

וברחובות . 

לאורך השנה, תועדו מספר רב של

מקרים בהם ננקטה אלימות ממשית

נגד עיתונאים. 

לעיתים קרובות ניתן לזהות את תחילתו

של גל אלימות כלפי עיתונאים באמירות

של פוליטיקאים ונבחרי ציבור ברשתות

החברתיות. בזמנים בהם אזרחי

המדינה חרדים לביטחונם האישי או

הכלכלי,  הרשתות החברתיות מעצימות

את השיח האלים והמפלג. לעיתים

קרובות תועדו אמירות מסיתות נגד כלי

תקשורת, ארגוני חדשות ונגד עיתונאים

ספציפיים, תוך ציון שמם תמונתם

והפרופיל שלהם ברשתות חברתיות.

עיתונאים סבלו מתקפות משום שעסקו

בסיקור, דיווח ופרשנות של אירועים

שהתרחשו במציאות. בחודש מאי

אירועי 20 מקרים של תקיפת אלימה

של עיתונאים מתוך  סה"כ 48 מתקפות.

https://www.itonaim.org.il/assault/
https://cpj.org/data/
https://www.mappingmediafreedom.org/
https://www.mappingmediafreedom.org/


שכונת שייח ג'ראח בירושלים

היא מוקד להפגנות

המתקיימות מדי שבוע, בשל

המתח המתמיד הקיים בין

תושבים ערבים ליהודים,

הפגנות ההופכות לעיתים

לעימותים בין הצדדים. צלם

סוכנות הידיעות הבינלאומית

AP, מחמוד עליאן, הגיע לסקר
את ההפגנה בשכונה, כאשר

נדחף והוכה באלימות ע"י

שוטרי מג"ב ונדרש לטיפול

רפואי לאחר שנחבל בפניו

ונזקק לפינוי באמבולנס.

במשך כמה ימים לאחר

האירוע עליאן שכב בביתו,

מחלים מהתקיפה החמורה.

סוכנות AP פנתה למשטרה

במחאה על אירוע התקיפה.

על רקע הקמת הקואליציה

של הכנסת ה-24, מבצע

"שומר החומות", המתיחות

ברשות הפלסטינית

ובירושלים, גל של אלימות בין

יהודים לערבים שטף את

המדינה. בעידוד הסתה מצד

אנשי ציבור, התגבשו קבוצות

ברשת של אזרחים שקראו

לתקוף עיתונאים וכלי

תקשורת. צוות חדשות כאן 11

הותקף בשכונת התקווה

בתל אביב, בעת שהגיעו

לסקר אירועים במקום. שני

צעירים כבני 30 תקפו אותם

במכות קשות, והטיחו קסדה

בראשו של הצלם, אשר

נפצע ברגלו ואחת משיניו

נשברה. 

עמוד 3

ארגון העיתונאים והעיתונאיות משתדל לתת מענה לכל סוגי

התקיפות נגד עיתונאים. הארגון יוצר קשר עם כל עיתונאי

שהותקף כדי לבדוק מה בדיוק אירע בשטח (תוך הצלבת

המידע עם מקורות נוספים של אנשים שהיו בזירה ויכולים

לספק פרטים על המקרה). כמו כן מציע הארגון את עזרתו

לכל אחד מהעיתונאים שחוו תקיפות. ארגון העיתונאים

והעיתונאיות מאמין שלרשויות אכיפת החוק יש סמכות, כוח

וחובה לבדוק בצורה מדוקדקת כל מקרה של התקפה נגד

עיתונאים, לנסות למנוע תקיפות כאלה ככל הניתן, ולהעניש

את התוקפים, המאיימים והמסיתים - גם כדי להגן על

עיתונאים וגם על מנת ליצור אלמנט של הרתעה. 

הנחת המוצא שמנחה את הארגון היא כי עיתונאים משרתים

את האינטרס הציבורי ואת זכות הציבור לדעת, ומתוך כך יש

להעניק להם הגנה מירבית. 

ארגון העיתונאים והעיתונאיות ביסס קשר הדוק עם רשויות

אכיפת החוק - משטרה, צבא ומערכת המשפט - כדי

להעניק את מלוא הסיוע לעיתונאים. במסגרת הקשר

מתקיימות פגישות סדירות ונפתח ערוץ עבודה עם הגורמים

הרלוונטיים. 

 

ראש עיריית עכו, שמעון

לנקרי, תקף את כתב "מקור

ראשון" יאיר קראוס,

המתגורר בעכו. בראיון

מצולם שקיים עם המקומון

"עכונט", טען ראש העיר כי

אין מקום לכתב כזה בעכו וכי

קראוס אינו מבין את עבודתו.

קראוס, אשר מועסק בכלי

תקשורת שאינו תלוי בחסדי

עיריית עכו, תיעד מתיחות בין

אוכלוסיות בעיר שלא הלמו

את האג'נדה של ראש העיר.

לנקרי אמר על הכתב כי "לא

סתם אומרים מהרסיך

ומחריביך ממך יצאו”. ארגון

העיתונאים שלח מכתב חריף

לראש העיר וקרא לו לחזור

בו מהדברים החמורים.



את התגברות האלימות נגד עיתונאים יש לראות בהקשר רחב.

עיתונות מאויימת לא יכולה להיות עיתונות חופשית. ככל

שמתרבים התקיפות והאיומים נגד עיתונאים, כך הם עלולים

להפוך מאוימים ומפוחדים. עיתונאים מפוחדים ימנעו מלעסוק

בנושאים רגישים, נפיצים, או כאלה השנויים במחלוקת.  כדי

שעיתונאים יוכלו לבצע את עבודתם בלי מורא בלי משוא פנים,

הם צריכים להיות חופשיים ועצמאיים. עיתונאים משרתים את

האינטרס הציבורי ואת זכות הציבור לדעת. אם תימשך

ההסתה נגד עיתונאים ברשתות החברתיות - מצד נבחרי

הציבור או אנשים מן השורה - אם ההסתה הזאת תוביל

לאלימות פיסית, ייפגע האינטרס הציבורי באופן אנוש. על

כוחות הביטחון - צבא ומשטרה - להפנים: עיתונאים אינם

האויב שצריך לסלק מהזירה, צילום במרחב הציבורי אינו

אסור, ותיעוד הפגנות הוא מרכיב חשוב בעבודה העיתונאית. 

 

עמוד 4

על השר לביטחון פנים לקיים דיון עם צמרת המשטרה בנושא, בהשתתפות ארגון

העיתונאים והעיתונאיות, על מנת לדון באמצעים הנדרשים למיגור תופעת

האלימות נגד עיתונאים.

על פרקליט המדינה לחדד את הנהלים הנוגעים להגשת כתבי אישום נגד תוקפי

עיתונאים, בהתאם להנחיית פרקליט המדינה מס' 9.9 .

על המשטרה לפעול באופן נחרץ למיצוי הדין בכל מקרה של תקיפת עיתונאים

בעת מילוי תפקידם. החל מהקצאת משאבים ראויים לחקירה ממצה של

האירועים, דרך איתור חשודים וכלה בהגשת כתבי אישום.

על כוחות הביטחון (המשטרה וצה"ל) לפעול להטמעת הנהלים העוסקים בממשק

של כוחות הנמצאים במוקדי חיכוך פוטנציאליים עם עיתונאים הפועלים בשטח.

על המחלקה לחקירת שוטרים לגבש נוהל טיפול מיוחד בנוגע לתלונות המוגשות

כנגד שוטרים החשודים בתקיפת עיתונאים.

לנוכח ריבוי המתקפות נגד עיתונאים במגוון זירות, דורש ארגון העיתונאים

והעיתונאיות לנקוט בהקדם בצעדים אופרטיביים למיגור תופעת האלימות כנגד

עיתונאים:

 

 

https://bit.ly/3K03s9g


עמוד 5

מפה זו מציגה את מיקומן של אירועי תקיפת עיתונאים לאורך השנה. תקיפות

שהתרחשו בתחום ישוב מסוים, קובצו יחד לנקודה בודדת, הגדלה בהתאם

למספר התקיפות. המפה אינה מציינת אירועים של הסתה על ידי אישי ציבורי או

מתקפות מרחבי רשת האינטרנט והרשתות החברתיות. ניתן למצוא את המפה

האינטראקטיבית כאן.

 הדו"ח השנתי על מתקפות כנגד עיתונאים מבוסס על נתונים שנאספו  ונבדקו

על ידי צוות ארגון העיתונאים והעיתונאיות, יחד עם דיווח עצמי של עיתונאים

על מקרי תקיפה שעברו בשנה הנוכחית. הדו"ח הוכן על ידי שי אמיר בסיוע של

ענת סרגוסטי ושירה עמרן. ניתן למצוא את הנתונים המלאים עליהם מבוסס

דו"ח זה כאן. הנתונים הוצגו באמצעות מערכת simpler שפותחה ע"י ירון

שמש.

 

https://www.itonaim.org.il/assault/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10UmrxWZj4xywfmn0ghsZgHM2gat-0yiZtc24lTWFazI/edit?usp=sharing
https://www.simpler.app/

